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Projekt NISPEZ je v cieli ... na rade
sú ďalšie míľniky

Prístup k odborným elektronickým informačným zdrojom predstavuje pre vedeckú komunitu na Slovensku mimoriadny
význam. Už šesť rokov je táto bohatá informačná podpora zabezpečovaná prostredníctvom národného projektu Centra
vedecko-technických informácií SR. Bilancia výstupov končiaceho projektu NISPEZ sa stala ústrednou témou celoslo-
venskej konferencie Brána k vedeckému poznaniu VI.

Pravidelné odborné podujatie Brána k vedeckému poznaniu otvorená, spájané s aktivitami projektu NISPEZ, sa 21. mája 2015 usku-
točnilo v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) už po šiestykrát.

Aktuálny ročník sa svojimi odbornými prezentáciami zameral na dosiahnuté výsledky končiaceho projektu NISPEZ. Tento projekt CVTI
SR realizovalo už od decembra 2008 a v máji 2015 bol ukončený. Na jeho aktivity však plynule nadviazal, v súčasnosti už bežiaci pro-
jekt NISPEZ II, ktorého ukončenie sa plánuje v októbri 2015.

Koniec týchto projektov však neznamená koniec prístupu k odborným elektronickým zdrojom (EIZ), tak potrebných pre slovenských ved-
cov, študentov či informačných pracovníkov. Tento fakt zdôraznil vo svojom úvodnom slove aj profesor Ján TURŇA, generálny riaditeľ
CVTI SR. Podčiarkol, že síce projekt NISPEZ je už na ukončený, ale prístupy k EIZ zastavené nebudú.

„Informačná podpora vedy na Slovensku prostredníctvom projektu NISPEZ trvala presne 6 rokov, 5 mesiacov, 8 dní a zabezpečovalo
ju 58 odborných pracovníkov ...,“ uviedla vo svojej prezentácii Mária ŽITŇANSKÁ, odborná garantka projektovej aktivity 1. 1 a záro-
veň aj odborná garantka podujatia Brána k vedeckému poznaniu.

Na podujatí odzneli hodnotenia a výstupy každej zo štyroch odborných aktivít, ktoré predstavili jednotliví odborní garanti, ako aj ko-
ordinátori odborných aktivít. Záverečná prezentácia priniesla pohľad na využívanie EIZ z pohľadu užívateľských inštitúcií, teda slo-
venských vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied. Išlo o predstavenie výsledkov konkrétneho dotazníkového prieskumu. „Prieskum
pripravila Slovenská asociácia knižníc a zúčastnilo sa ho 1 172 respondentov z 23 inštitúcií,“ týmito slovami otvorila svoju prezentá-
ciu Alena POLÁČIKOVÁ, riaditeľka akademickej knižnice na Technickej univerzite vo Zvolene.

Konferencia ponúkla komplexný sumár dosiahnutých výsledkov projektu NISPEZ, čo ocenili aj účastníci podujatia. „Získala som uce-
lený prehľad o tom, kto a čo robil, aké sú výstupy, ako sa dajú využiť ...,“ týmito slovami bol vyjadrený jeden z podnetov účastníčky

čera, pričom príjemne nás v svojich retro kostýmoch prekvapili aj niektorí kolegovia (ktorých prestrojenie bolo také
dokonalé, že sme niektorých ani nespoznali).

Vďaka INFOS-u som mala možnosť osobne spoznať väčšinu kolegýň a kolegov zo slovenskej odbornej knihovníckej ve-
rejnosti, nadviazať prínosnú spoluprácu a s mnohými vybudovať vzácne priateľstvá, ktoré trvajú dodnes.

Bez INFOS-u by som nebola tak odborne erudovaná, manažérsky skúsená, kreatívna a vynaliezavá, akou som sa mu-
sela stať, ak mi záležalo na tom, aby bol každý z pripravovaných ročníkov iný, ale zároveň, aby každý z nich bol pre
účastníkov rovnako príjemný a prínosný.

Zručnosti a odborné vedomosti získané počas doterajších ročníkov INFOS ma nesmierne profesionálne obohatili,
a preto odporúčam nastupujúcej mladej knihovníckej generácii, aby využili túto jedinečnú príležitosť stať sa súčas-
ťou odbornej knihovníckej komunity a ukázať svoje schopnosti. INFOS každému Vaše vynaložené úsilie niekoľkoná-
sobne vráti.

Moje osobné prianie do budúcnosti znie: VIVAT INFOS.

Zborník príspevkov a prezentácie prednášok zo sympózia INFOS 2015 nájdete na portáli InfoLib.
http://www.infolib.sk/sk/spolok-slovenskych-knihovnikov-kniznic/infos-2015/
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Aktuálny ročník konferencie INFORUM 2015 niesol podnázov – Zlatá rybka v informačných vodách. Aj naša redakcia
sa tohto informačného rybolovu zúčastnila a stala sa dokonca i mediálnym partnerom konferencie. Čo sa nám poda-
rilo na tomto významnom „informačnom rybolove nachytať“ alebo presnejšie zachytiť, prinášame vám v nasledu-
júcom článku.

Dvadsiaty prvý ročník konferencie INFORUM sa konal od 26. – 27. 5. 2015 už tradične v priestoroch Vysokej školy ekonomickej
v Prahe (VŠE). Ako vo svojom úvodnom slove pri otvorení konferencie potvrdil aj Petr DVOŘÁK, prorektor pre študijnú a pedagogickú
činnosť na VŠE, ide o veľmi významnú konferenciu, o čom vypovedá jej obsahová štruktúra, a tiež záujem účastníkov.

„Oblasť, ktorou sa zaoberáte je pre vysoké školy a vedu čím ďalej dôležitejšia,“ zdôraznil Dvořák a zároveň pripomenul, že mu je
poteším, že práve VŠE môže už po sedemnástykrát poskytnúť zázemie pre konferenciu INFORUM.

Prvý deň aj so slovenských posterom
Počas dvoch dní si mohli účastníci vybrať z rôznych tém týkajúcich sa informačnej vedy, informačných zdrojov a podobne.

V prvý deň sa diskutovalo na témy: vyhľadávanie, zabezpečenie a správa elektronických informačných zdrojov,
digitálne sprístupňovanie kultúrneho dedičstva či e-knihy.

Pri téme elektronických zdrojov sa hovorilo napríklad o Centrálnom portáli knižníc, discovery službách v knižniciach, sociálnych sie-
ťach či takzvaných big dátach.

Na problematiku digitalizácie kultúrneho obsahu v Českej republike (ČR) sa globálne zamerala prezentácia z Ministerstva kultúry ČR.
Ďalšie prezentácie sa týkali napríklad certifikácie Národnej digitálnej knižnice či open source riešení pre tvorbu a archiváciu digitál-
nych dokumentov – ProArc. Zaujímavou bola tiež téma digitalizovania starých tlačí v rámci projektu Google Books.

Na „informačnom rybolove“ ... Konferencia
INFORUM 2015

konferencie. V podobnom duchu vyznieva aj ďalšia reakcia: „...konferencia bola pre mňa uceleným zhrnutím problematiky, so zaují-
mavými výsledkami uskutočneného prieskumu a s nie menej zaujímavou diskusiou na konci konferencie. ...“
Niekoľkokrát na podujatí zaznelo, akú významnú hodnotu predstavuje tento projekt a jeho pokračovanie pre slovenských vedeckých
pracovníkov či iných odborných pracovníkov, ale i študentov. „.. ako odborná pracovníčka – knihovníčka, databázy aktívne využívam,
každá zmena k horšiemu – obmedzenie prístupu, zníženie počtu databáz – by sa nás dotýkala. Preto veríme, že sa nájde vôľa a fi-
nančné prostriedky tento rozsiahly a mimoriadne významný projekt pre vedu, výskum a vzdelávanie zachovať,“ vyjadruje sa k infor-
máciám, ktoré na konferencii zazneli, zástupkyňa jedného z výskumných ústavov.
Na dôležitosť projektu upozornila i ďalšia zo zúčastnených, ktorá ocenila nielen fakt, že sa otvorene hovorí o probléme financovania
a trvalej udržateľnosti projektu, ale ako dodáva: „Je skutočnosťou, že väčšina vedeckých pracovníkov, manažmenty univerzít si ani
neuvedomujú, že prístupy k tak širokému portfóliu EIZ tu nemusia byť a nespadli nám z neba.“ Dodáva aj poznámku, že ak by tieto
možnosti nemali, malo by to nedozierné následky.
Portfólio dostupných databázových kolekcií a vzdialený prístupu k nim vytvára podmienky, ktoré by si inak výskumné inštitúcie či vy-
soké školy na Slovensku nemohli dovoliť. „O bázach Web of Science, ScienceDirect, neskôr Scopus a iných sme mohli len snívať a pro-
jekt NISPEZ nám tento náš ´sen´ uskutočnil,“ vyslovila sa zástupkyňa jedného z výskumných ústavov a ďalej dodáva: „Naši
výskumníci môžu v databázach vyhľadávať potrebnú literatúru k výskumu priamo vo svojich kanceláriách i z prostredia domova. Ja,
ako knihovníčka môžem overovať ich publikačnú činnosť a najmä ohlasy, ...“
O financiách a budúcnosti udržateľnosti prístupu k EIZ hovoril vo svojom úvode profesor TURŇA, ale podobné „hlasy“ zazneli i z radov
účastníkov konferencie respektíve samotných používateľov databáz.
„Myslím, že by mala v tejto oblasti prebehnúť výrazná centralizácia, je potrebné zistiť, kde a aké druhy databáz sa na Slovensku po-
užívajú, ako sú využité a potrebné a nakúpiť licencie prostredníctvom CVTI SR.“
„ ... je škoda, že v rámci tak relatívne malej krajiny ako je Slovensko, nie je možné zabezpečiť prísun finančných prostriedkov z jed-
ného balíka pre všetky knižnice, ktoré spadajú pod rôzne ministerstvá. Preto sme sa my, ako Univerzitná knižnica
v Bratislave, mohli zúčastniť projektu len okrajovo a podobne na tom bola i SNK. Prijateľná by bola široká spolupráca všetkých kniž-
níc, najmä vedeckých a akademických, nezávisle od ministerstva, pod ktoré spadajú ... je však jasné, že to nie je tak jednoducho rie-
šiteľná úloha.“
Projekt NISPEZ má svoje pokračovanie v projekte NISPEZ II a pripravovanom projekte NISPEZ III. Už postrehy od užívateľov databáz
napovedajú, že je nutné prístup EIZ zabezpečiť i naďalej a poskytovať komfort pri využívaní odborných informačných zdrojov.
Na záver môžu byť pre riešiteľov projektu motivujúce slová používateľov: „ ...veľké ďakujeme pre všetkých tých, ktorí svojou iniciatívou,
úsilím a profesijnými schopnosťami vytvorili tento úspešný projekt a veľa síl do zabezpečenia jeho ďalšej existencie.“
„Veľmi držím palce všetkým zainteresovaným, aby našli vhodný model na pokračovanie projektu.“
Viac o konferencii Brána k vedeckému poznaniu otvorená VI nájdete na oficiálnej stránke – www.brana.cvtisr.sk.
Viac o projekte NISPEZ – Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informač-
ným zdrojom je na stránke http://nispez.cvtisr.sk/.


